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Van de Voorzitter
Nadat wij allemaal heel lang geduld moesten hebben, lijken de coronamaatregelen nu toch losser te worden.
Ook zijn veel mensen (zoals ik) voor de tweede maal gevaccineerd en wordt zelfs het weer beter!
Echt heel veel Nivon nieuws is er nog niet te brengen. Het optreden ven Erik van Muiswinkel in het
Zaantheater, dat een paar maal werd verzet is nu definitief afgelast. Ook is ons “thuis”, Buurtcentrum de
Pelikaan nog gesloten…
Toch zijn er echte lichtpuntjes.
Mocht het mogelijk zijn, dan willen we nog in de zomer één of meer buitenactiviteiten organiseren. Wanneer
dat zover is laten we je dat middels een extra bericht direct weten.
Verder:
- De Muziekgroep start op maandagmiddag 16 augustus weer met repeteren!
- Er van uitgaande dat na de zomer De Pelikaan weer open is, houden we onze jaarvergadering op
zondag 12 september
- De dagtocht die we samen met de afdeling Beverwijk organiseren, kon in 2020 en ook dit jaar niet
doorgaan, maar staat nu gepland voor zaterdag 18 juni 2022.
Met vriendelijke groet namens de redactie en bestuur,
Herman van Kordenoordt

Fietsen en kijken
Op 16 mei fietste ik van Oostknollendam naar Spijkerboor en via Westknollendam terug.
Eerst fiets je langs het Wormerveld en daar waren een paar grutto’s. Natuurlijk zijn er ook ganzen en
kauwen.
Langs de Oude Landsdijk vanaf Oostknollendam bloeiden boterbloemen, raapzaad, fluitenkruid en witte roze
en licht- en donkerpaarse smeerwortel. Zo nu en dan zag ik boeren zwaluwen en op het oude land (rechts)
veel ganzen met pullen.
Plotseling zag ik een flinke zwarte kever over het pad. Het was een grote spinnende watertor. Verleden jaar
had ik in Castricum van zo’n tor de larve over het pad gezien. Grijs met kaken die uitsteken aan z’n kop. Die
graaft zich in en komt als tor terug. Hij schijnt ook te kunnen vliegen.
Op de Starnmeerdijk zag ik behalve de bloemen die ik noemde, ook de dotterbloemen en wilde dovenetel,
koekoeksbloemen, één klaproos, en langs het fietspad onder de brug bij West-Knollendam nog een paar
klaprozen, hondsdraf en rode klaver. In het riet van de Starnmeerdijk hoorde en zag ik een rietgors en
hoorde ik een karekiet.
Natuurlijk waren er in de Knollendammervaart eenden, meerkoeten en futen, maar niet veel. Insecten heb ik
op één na niet gezien.
Vandaag, 18 mei zag ik de rups van de wilgenhoutvlinder. Groot, oranje met een rode rug. Hij liep op het
lichtgrijze pad. Helaas pakte een kauwtje hem op.
Willie Rem

Het goede broeden.
In Wormerveer op ’t oude kerkhof
Broeden reigers, jaar na jaar
Voor deze vogels alle lof
Want nu is er ook een lepelaar
Die heeft hoog in een boom een nest
En wordt daar niet weggepest
Vredig samen broeden
En jong kuikens voeden
Gemakkelijk is het niet
In ons drukke gebied
M’n petje af voor deze dieren
Die de begraafplaats zo versieren!
Willie Rem
Ingezonden mededeling:

Nog plaats op Nivon Zomertreffen in Nederland
Ook dit jaar organiseert de werkgroep Zomertreffen weer trefvakanties, avontuurlijke kampeervakanties voor
gezinnen, solo deelnemers en stellen. Op het Nederlandse treffen op camping Morgenrood in het Brabantse
Campina is nog volop plaats. Dit treffen is van zaterdag 31 juli – 21 augustus, je kunt per week inschrijven,
per 2 weken of voor de hele periode. Meer informatie vind je op de site van Zomertreffen.
Met vriendelijke groet, Moniek de Raadt, voorzitter Zomertreffen
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